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Virusinfecties verergerd door elektromagnetische velden 

Dr. Leendert Vriens 
 

Samenvatting 

Bij virusinfecties zijn een goed werkend immuunsysteem en een goede doorbloeding en 

zuurstoftransport van groot belang en dient virusreplicatie vertraagd te worden. 

In wetenschappelijke publicaties is aangetoond dat de laagfrequente en radiofrequente 

elektromagnetische velden (LF en RF EMV), van het elektriciteitsnet en van draadloze 

communicatie: 

• ons immuunsysteem verzwakken en gezondheidsklachten veroorzaken, waardoor onze  

   conditie wordt aangetast,  

• via het Rouleau effect bloedklontering bevorderen, waardoor bloeddoorstroming en  

   zuurstoftransport belemmerd worden en de kans op trombose verhoogd wordt,  

• de intracellulaire Ca2+ (calciumionen) concentratie verhogen en oxidatieve stress  

   veroorzaken waardoor virusreplicatie bevorderd wordt.  

EMV zullen daarom een negatieve invloed hebben op het verloop en de ernst van 

virusinfecties. Kwantitatief onderzoek naar de gevolgen van EMV belasting op virusinfecties 

ontbreekt echter nog. Het is daarom onbekend in welke mate de COVID-19 pandemie 

verergerd is door de nu al overal aanwezige EMV. Ook is niet te voorspellen in welke mate 

de gezondheidsproblemen zullen verergeren door de toename van de EMV belasting bij 

uitrol van 5G en wat de gevolgen zullen zijn voor toekomstige virusinfecties. In een ‘worst 

case scenario’ kunnen virusinfecties, zoals we die jaarlijks meemaken, in pandemieën 

veranderen.  

 

Vraagstelling 

De COVID-19 pandemie was aanleiding om de vraag te stellen of het verloop van 

virusinfecties beïnvloed wordt of kan worden door elektromagnetische velden (EMV), zoals 

laagfrequente (LF) EMV van elektrische apparatuur en radiofrequente (RF) EMV van 

draadloze communicatie. Een literatuurstudie leverde de nodige informatie op en wel 

specifiek over de invloeden van EMV op ons immuunsysteem, op bloedklontering en op 

virusreplicatie, allen belangrijke onderwerpen bij virusinfecties en zeker nu bij COVID-19.  

 

1. Immuunsysteem en algemene conditie 

In duizenden peer-reviewed wetenschappelijke publicaties zijn door LF en RF EMV 

veroorzaakte niet-thermische biologische effecten aangetoond bij veldsterkten onder en ver 

onder de in Nederland geldende ICNIRP blootstellingsrichtlijnen (refs. 1 - 4). Meerdere van 

die effecten veroorzaken gezondheidsklachten, ook ernstige, en verminderen onze 
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algemene conditie. In refs. 5 – 8 is aangetoond dat EMV ook ons immuunsysteem aantasten. 

Tegen EMV kunnen we geen immuniteit opbouwen. Meestal treden de eerste klachten pas 

op na langdurige blootstelling aan LF en/of RF EMV, waardoor het vaak lang duurt voor men 

het verband weet te leggen tussen die klachten en EMV als mogelijke oorzaak of 

medeoorzaak. 

Gezien de ernst van sommige virusinfecties is een goed werkend immuunsysteem essentieel. 

Aantasting daarvan door EMV kan bij een virusinfectie funest zijn. Bij opname in een 

ziekenhuis kunnen er extra complicaties optreden vanwege de daar aanwezige LF EMV en RF 

EMV (van draadloze communicatie).  

Tegen SARS-CoV-2, het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, hebben we geen 

immuniteit opgebouwd. Het is een nieuw virus dat door ons immuunsysteem niet herkend 

wordt. Dat heeft bij veel van de ernstig zieke patiënten geleid tot een overactief 

immuunsysteem dat vooral de longen aanvalt, met kapotte longblaasjes als gevolg waardoor 

te weinig zuurstof in het bloed wordt opgenomen. Het is onduidelijk in hoeverre deze 

klachten verergerd zijn door het door EMV verzwakte immuunsysteem. Dat zal individueel 

verschillend zijn gezien het feit dat de individuele gevoeligheid van personen voor EMV 

verschillend is. Maar bij een virusinfectie kan die extra EMV belasting wel een belangrijk 

verschil maken. 

 

2. Het Rouleau effect en bloedklontering 

Het Rouleau effect (ref. 9), is het effect waarbij rode bloedcellen in de vorm van een 

geldrolletje aan elkaar plakken (stapelen). Het treedt op bij enkele ziektes en als allergische 

reactie op sommige antibiotica. De stapeling belemmert de bloeddoorstroming - in het 

bijzonder door capillairen - en daardoor eveneens de zuurstofopname in de longen, het 

zuurstoftransport en de zuurstofafgifte elders in ons lichaam.  

In de context van dit artikel is het van belang dat het Rouleau effect ook veroorzaakt wordt 

door de EMV van draadloze communicatie (refs. 10, 11). In een publicatie uit 1978 (ref. 12) 

is al beschreven dat er bij toepassing van mm golven een tendens is naar stolling van bloed. 

Deze mm golven worden nu niet gebruikt, maar zijn wel gepland voor de toekomst. 

De ademhalingsproblemen bij COVID-19 patiënten, vooral op de intensive care, zijn recent 

(refs. 13, 14) in belangrijke mate ook toegeschreven aan microvasculaire trombose, die leidt 

tot een verminderde bloedtoevoer naar de weefsels, met infarcten als mogelijk gevolg. 

Microvasculaire trombose wordt veroorzaakt door klontering van rode bloedcellen. 

Klontering is voornamelijk een driedimensionaal effect maar heeft een soortgelijke werking 

als het Rouleau effect, dat voornamelijk ééndimensionaal is (ref. 15). 

In verschillende publicaties is beschreven dat het Rouleau effect bloedklontering bevordert 

(refs. 16 – 18). Daarmee is er een verband tussen de alom aanwezige EMV van draadloze 
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communicatie en de klontering van rode bloedcellen. De klontering draagt bij aan het 

zuurstoftekort en de ademhalingsproblemen en is verantwoordelijk voor trombose bij 

COVID-19 patiënten. Zonder onderzoek is niet te kwantificeren in welke mate de EMV mede 

verantwoordelijk zijn voor de ernst van deze effecten. 

 

3. Virusreplicatie, intracellulaire Ca2+ concentratie en oxidatieve stress 

Blootstelling aan LF EMV van elektrische apparaten en RF EMV van draadloze communicatie 

leidt tot verhoogde intracellulaire Ca2+ (calciumionen) concentraties (refs. 19 – 21) en door 

de vorming van ‘reactive oxygen species’ (ROS) (ref. 2) tot oxidatieve stress. De ROS en 

andere gevormde vrije radicalen beschadigen cellulaire componenten zoals eiwitten, lipiden 

en DNA en veroorzaken enkele en dubbele breuken in DNA ketens. Deze biologische 

effecten zijn verantwoordelijk voor gezondheidsklachten en ziektes, zoals vermoeidheid, 

geheugen- en concentratieproblemen, hartritmestoringen, verminderde vruchtbaarheid, 

huidproblemen en maag-darmklachten. Een aantal van de door EMV veroorzaakte 

biologische effecten kunnen verzwakt of voorkomen worden door gebruik van ‘calcium 

channel blockers’ (CCB) (refs. 19 – 21) en door gebruik van antioxidanten (refs. 22, 23). 

Virusinfecties leiden, evenals blootstelling aan EMV, ook tot zowel een verhoging van de 

intracellulaire Ca2+ concentraties als tot het ontstaan van oxidatieve stress. De verhoging van 

de Ca2+ concentraties is essentieel voor het binnendringen van virussen in cellen en voor de 

replicatie en afgifte daarvan. Virussen gebruiken daarbij de signaaltransductiemechanismen 

van gastheercellen (waarbij signalen binnen een cel worden doorgegeven) om de Ca2+ 

concentraties in cellen in hun voordeel te moduleren (ref. 24) en daarbij hun overleven en 

replicatie te bevorderen. Dat gaat veelal ten koste van geprogrammeerde celdood. Dat 

moduleren komt gemiddeld over de tijd neer op het verhogen van de Ca2+ concentraties. 

Aangetoond is dat behandeling van patiënten met ‘calcium channel blockers’ (CCB), leidend 

tot lagere intracellulaire Ca2+ concentraties, virusreplicatie aanzienlijk vermindert (refs. 24 - 

27), met minder kans op blijvende schade en een sneller herstel als gevolg. 

De door virusinfecties geïnduceerde oxidatieve stress draagt mede bij aan de verzwakking 

van het immuunsysteem en bevordert eveneens de virusreplicatie (refs. 28, 29).  

EMV en virussen veroorzaken dus beiden een verhoging van intracellulaire Ca2+ 

concentraties en veroorzaken oxidatieve stress en bevorderen en versnellen virusreplicatie. 

De negatieve gezondheidseffecten van EMV en virussen zullen elkaar dus versterken.  

De meeste antivirale middelen werken door de virale replicatie te verstoren (ref. 30). EMV 

hebben een tegenovergestelde werking en kunnen gezien worden als een pro-viraal middel. 

Dat kan een groot probleem zijn. Mogelijk is dat al zo met Covid-19 en de huidige EMV 

belasting op veel plaatsen in de wereld.  

Bij biologische processen tellen effecten niet lineair op. Bij mens-op-mens besmetting is de 

reproductiefactor een belangrijke parameter die kleiner dan 1 dient te zijn. In analogie 

daarmee kunnen we voor virussen in een mens een replicatiefactor invoeren. Een kleine 
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verhoging daarvan, van bijvoorbeeld 0,9 naar 1,1 als gevolg van aanwezige EMV, zou dan al 

grote gevolgen hebben. 

 

4. Aan COVID-19 gerelateerde informatie 

Momenteel is er veel aandacht voor de mogelijke invloed van 5G op COVID-19. Ik ga hier op 

enkele punten in. 

- Er is gesuggereerd dat het virus door 5G veroorzaakt zou zijn. Er is echter geen enkele  

  zinnige verklaring hoe dat zou kunnen.  

- Het virus zou afkomstig zijn van een laboratorium in Wuhan in plaats van de markt van vis  

  en gevogelte aldaar. Gezien het feit dat die suggestie onder meer ondersteund en  

  beargumenteerd is door Montagnier (Nobelprijswinnaar op het gebied van virussen) is dat  

  mogelijk, maar niet algemeen geaccepteerd. Hoe het virus ontstaan is, is echter niet van  

  belang voor de verspreiding van het virus en evenmin voor de in dit artikel beschreven  

  effecten. 

- In diverse publicaties is een link gelegd tussen de geografische verspreiding van de  

  COVID-19 pandemie en de uitrol van 5G in de wereld (refs. 31, 32). Deze link lijkt te  

  beperkt wat 5G betreft, maar het is wel zo dat de zwaarst getroffen landen in de wereld,  

  met het hoogste aantal doden per miljoen inwoners, landen zijn met een goed ontwikkelde  

  infrastructuur voor draadloze communicatie (op 29 mei 2020: België, Spanje, UK, Italië,  

  Frankrijk, Zweden, Nederland en USA). Ook is het zo dat in veel landen in Afrika, met de  

  minst ontwikkelde draadloze infrastructuur, het aantal doden per miljoen inwoners tot nu  

  toe minimaal is, ordes van grootte minder dan in de meest ontwikkelde landen (ref. 33). De  

  verspreiding en toename van COVID-19 wereldwijd geeft wel een indicatie dat de EMV van  

  draadloze communicatie een negatieve rol kunnen spelen. Op zichzelf is dat niet voldoende  

  als bewijs voor een direct verband. Wat de geografische verspreiding betreft spelen andere  

  factoren ook een rol, zoals de in verschillende landen genomen maatregelen: een  

  strenge of minder strenge lockdown en meer of minder testen. Luchtvervuiling  

  (veehouderij, industrie), luchtvochtigheid en temperatuur zijn ook genoemd als mogelijk  

  belangrijke factoren.  

- Interferentie van de effecten van verschillende virussen en van virussen en vaccins kan  

  ook negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Zo zijn 23 landen met COVID-19 op  

  aanbeveling van de WHO uit voorzorg gestopt met het vaccineren tegen mazelen (ref. 34). 

- Verder is er veel informatie over effecten die een rol spelen bij de ernst van de COVID-19,  

  zoals tekort aan zink en vitamine D. Over remedies is ook veel gepubliceerd. Dat zijn echter  

  geen onderwerpen van dit artikel. 

De drie hoofdpunten in dit artikel: verzwakt immuunsysteem, Rouleau effect en versnelde 

virusreplicatie, zijn ook besproken in een publicatie van Doyon (ref. 31). Hij beperkt zich 

daarin echter vrijwel uitsluitend tot COVID-19 en 5G. Het meeste van wat hier besproken is 

geldt ook voor andere virussen en voor andere EMV, zoals van 3G, 4G, WiFi en LF EMV. 
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5. Onze toekomst? 

Marion Koopmans, hoogleraar virologie, stelt in een interview in het AD op 9 mei dat we ‘in 

ieder geval een nieuwe golf gaan krijgen’. In China is die er al, 100 miljoen mensen zijn daar 

in een nieuwe lockdown gegaan (ref. 35). In een studie van Harvard University (ref. 36) is 

voorspeld dat zonder vaccin zo’n ‘pandemic flu’ elk jaar terug zal komen en tevens dat een 

enkele lockdown niet genoeg zal zijn om SARS-CoV-2 te stoppen. Deze voorspellingen lijken 

een logisch gevolg te zijn van de nu nog lage immunisatiegraad van de bevolking overal in de 

wereld. De gevolgen van de nog maar net begonnen uitrol van 5G, met de daarbij 

toenemende EMV belasting, zijn in die voorspellingen niet meegenomen. Te verwachten is 

dat ons immuunsysteem dan zwaarder belast zal worden en dat de effecten van 

bloedklontering en virusreplicatie zullen verergeren.  

De ontwikkeling van een vaccin dat uitkomst zou moeten bieden duurt meestal enkele jaren 

en is niet altijd succesvol, zoals bij HIV. Verder is SARS-CoV-2 een RNA virus dat makkelijk 

muteert, waardoor een ontwikkeld vaccin minder goed of niet meer zou kunnen werken. 

Ook zullen er andere virussen komen, de variëteit is groot, vooral in het dierenrijk. 

 

6. Conclusies 

Laagfrequente en radiofrequente elektromagnetische velden (LF en RF EMV) van het 

elektriciteitsnet en van draadloze communicatie: 

• verzwakken ons immuunsysteem,  

• bevorderen via het Rouleau effect bloedklontering, belemmeren de bloeddoorstroming en  

   het zuurstoftransport,  

• hebben een pro-virale werking door de intracellulaire Ca2+ concentraties te verhogen en  

  oxidatieve stress te veroorzaken en daardoor virusreplicatie te bevorderen.  

EMV zullen daarom een negatieve invloed hebben op het verloop en de ernst van 

virusinfecties. De toename van de EMV (stralings) belasting bij uitrol van 5G zal de negatieve 

effecten versterken. Kwantitatief onderzoek naar de gevolgen van EMV belasting op 

virusinfecties ontbreekt nog. In een ‘worst case scenario’ kunnen virusinfecties, zoals we die 

jaarlijks meemaken, in pandemieën veranderen. 
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